Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 124
Datum konání RMP: 29. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: NámZ/2

č. 639

I.

Bere na vědomí

1. Ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen zákon o obchodních korporacích), kterým zákonodárce ukládá obchodním
společnostem povinnost přizpůsobit stávající ujednání jejich základních dokumentů, tj.
společenských smluv, stanov a zakládacích listin, úpravě zákona o obchodních
korporacích, a to ve lhůtě do 30. 6. 2014.
2. Usnesení RMP č. 2 a 3 ze dne 16. 1. 2014, kterými RMP v působnosti valné hromady
jednotlivých společností s ručením omezeným se 100% majetkovým podílem města Plzně
udělila pokyn jednatelům těchto společnosti připravit návrhy nového znění zakládacích
listin dle bodu I.1 tohoto usnesení.
3. Vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce, vyplývající z ustanovení § 84 odst. 2 písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat o založení nebo zrušení právnických osob,
schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy
a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.
4. Návrhy nových zakládacích listin společností s ručením omezeným se 100% majetkovým
podílem města Plzně, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení. Jedná se o tyto
společnosti:
- BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, příloha č. 1 tohoto usnesení,
- Parking Plzeň, s.r.o., příloha č. 2 tohoto usnesení.
5. Skutečnost, že společnosti uvedené v bodě I.4 tohoto usnesení se podřizují zákonu
o obchodních korporacích jako celku.
II.

Souhlasí

s novým zněním zakládací listiny společností:
1. BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, se sídlem Riegerova 1, 301 00 Plzeň, IČ
45354774, uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení.
2. Parking Plzeň, s.r.o., se sídlem Podmostní 2399/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ
29088011, uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit nové znění zakládacích listin dle bodu II. tohoto usnesení.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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Ukládá

tajemnici MMP
předložit návrh usnesení k projednání v ZMP.
Termín: 12. 6. 2014

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: Ing. Složil

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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